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استاد كريمخاني: 

»آمدم  اي شاه پناهم بده« عنايت امام رضا)ع( بود
آريا عظيمي نژاد بلند شد تا چاي بياورد. من كه دلگير شده بودم از اينكه تالشم به نتيجه 

نمي رسيد، گفتم برويم، شايد لياقت اين كار را نداريم

 قدرداني وزير فرهنگ و ارشاد
از مدير شبكه آموزش 

وزير فرهن�گ و ارش�اد اس�المي از فعاليت رئيس س�تاد 
حف�ظ و تروي�ج زب�ان و ادب فارس�ي قدردان�ي ك�رد. 
به گ��زارش »جوان« ب��ه نقل از پايگاه اطالع رس��اني س��یما، 
س��یدعباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اس��المي و رئیس 
شوراي هماهنگي پاسداشت زبان فارسي با تقديم لوح سپاس 
از فعالیت، همكاري و همفكري مسعود احمدي افزادي، مدير 

شبكه آموزش سیما در پاسداشت زبان فارسي قدرداني كرد. 
در متن پیام قدرداني وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي از مدير 
شبكه آموزش س��یما آمده اس��ت: جناب آقاي دكتر مسعود 
احمدي افزادي خداي بزرگ را سپاسگزاريم كه با حضور فعاالنه 
و همكاري و همفكري مسئوالنه جنابعالي به عنوان عضو شوراي 
هماهنگي پاسداشت زبان فارسي، تحولي در تحقق برنامه هاي 
اثرگذار و اهتمام بیشتر جهت اجراي قوانین و مصوبات مربوطه 
صورت پذيرفت. امیدوارم زبان و ادب فارسي يه عنوان نمادي 
روش��ن از فرهنگ ديرينه اين مرز و بوم از هر گزند و آس��یبي 

مصون بماند و روز به روز بر رواج و رونق آن افزوده شود.

    سیما

    گفت و گو

كتاب مادرانه »پرچمدار كوچك من« به چاپ ششم رسيد

تجربه هاي خالقانه مادران در تربيت حسيني كودكان

چاپ شش�م كتاب »پرچم�دار كوچك م�ن«، تجربه هاي 
خالقان�ه م�ادران در تربي�ت حس�يني ك�ودكان توس�ط 
انتش�ارات »راه ي�ار« منتش�ر و روان�ه ب�ازار نش�ر ش�د. 
به گزارش »جوان« چاپ ششم كتاب »پرچمدار كوچك من«، 
تجربه هاي خالقانه مادران در تربیت حسیني كودكان، توسط 

انتشارات »راه يار« منتشر و روانه بازار نشر شد. 
»پرچمدار كوچك من« كه مي ت��وان آن را جزو اولین كتاب ها 
در حوزه تجربه نگاري س��بك زندگي ايراني- اس��المي عنوان 
كرد، تالش هايي مادران��ه را روايت مي كند كه در موقعیت هاي 
متفاوت، به دنبال يك هدف مشترك بوده اند؛ تعامل با كودك 
و پیوند دادن فرزندانشان به سیدالش��هدا)ع(. در اين كتاب 66 
خاطره از ابتكارات و تجربیات خالقانه مادران ايراني و غیرايراني 
در كنار تصويرس��ازي هاي مرتبط در جهت تربیت حس��یني 

كودكان آمده است. 
در مقدمه اين كتاب درباره انگیزه تدوين و نگارش آن مي خوانیم: 

»تربیت همان حركت است، يعني جايي كه هستیم، راضي مان 
نمي كند. مي خواهیم بهتر باشیم و اين وضعیت را اصالح كنیم. 
حركت از هر موقعیتي كه هس��تیم، رو به قرب الهي اما معناي 
واضح و روش��ن تقرب به خدا چیس��ت؟ مِن مادر، براي تربیت 
فرزندم چه كار كنم كه از جايي كه هس��ت، ي��ك گام بردارد و 
به خدا نزديك شود؟... نزديك خدا، يعني نزديك حسین)ع( و 
نقطه اي هر چه دورتر از دشمنان او. تربیت يعني دست كودك 
را گرفتن و از تاريكي ها به سوي منبع نور و گرماي حسین)ع( 
حركت كردن... اگر بخواهیم تربی��ت فرزندانمان را در حركت 
به س��مت خدا، بیمه كنیم، بايد او را در اين كشتي وارد كنیم و 
از درياي ظلم و طاغوت نجات بدهی��م... فرصت محرم و صفر و 
دغدغه تربیت حسیني، موضوعي مشترك میان مادراني است 
كه حب حس��ین در جان و دلش��ان ريش��ه دارد و مي خواهند 
خانواده ش��ان زير چتر اين محبت، قد بكش��د، بنابراين همین 
خواسته مشترك، انگیزه اي شد براي اش��تراك گذاري تجربه 

مادران ايراني و غیرايراني.«
عالوه ب��ر تجربیات و ابت��كارات مادران براي تربیت حس��یني 
كودكان ب��راي اينكه كتاب، صرفاً اش��تراك تجارب نباش��د و 
تجربه هاي مادران بتواند در سطح وسیع تري مورد استفاده قرار 
بگیرد، سعي شده است در قالب 11يادداشت، بین تجربه مادر 
و تأمالت علمي اهل نظر، گفت وگويي برقرار شود. همچنین با 
توجه به شرايط كرونايي با اين هدف كه هر خانه، به يك هیئت 
تبديل شود، ايده ها و پیش��نهاداتي هم براي راه اندازي هیئت 

كوچك خانوادگي بیان شده است.

     كتاب

رامین جهان پور      نقد كتاب

نگاهي به رمان »پرواز بر فراز ويوودينا«

يك داستان با 2 زاويه ديد
»سردار« شخصیت اول 
داس��تان »پرواز ب��ر فراز 
ويوودينا« جانبازي است 
كه در جنگ ايران و عراق 
يك دست و يك  پا و يك 
چشمش را از دست داده 
است و كلیه اش هم آسیب 
ديده است. وقتي جنگ 
بوسني و هرزگوين شروع 
مي شود، سردار به صورت 
داوطلبانه ب��ه آنجا مي رود تا ب��ا همراهان��ش در مقابل حمله 
صرب ها بايس��تند. قبل از سردار دوس��ت قديمي رزمنده اش 
»زمان« هم به بوسني رفته است. س��ردار كه به آنجا مي رسد، 
دوستش شهید شده است، مدتي بعد به خاطر تجربیاتي كه در 
جنگ  ايران و عراق داش��ته فرمانده  گروه ضربت مي شود و به 
پناهگاه صرب ها حمله مي كنند. در يكي از عملیات ها دختربچه 
كوچكي را از میان انفجار و دود و آتش نجات مي دهد. پدرومادر 
دخترك توسط صرب ها كشته شده اند. در پايان داستان سردار 
پس از مجروح شدن به همراه دخترك به ايران برمي گردد تا او 

را به عنوان فرزندخوانده بزرگ  كند. 
داس��تان پیرنگ بكر و تازه اي دارد، در چند س��ال اخیر كمتر 
نويسنده اي از جنگ بوس��ني و حمالت ناجوانمردانه صرب ها 
نوشته اس��ت. مضمون تازه و كمتر تكرارش��ده داستان باعث 
مي ش��ود ايرادات س��اختاري آن كمتر به چش��م بیايد. وقتي 
داستان را مي خوانیم در همان شروع نويسنده مخاطب را با يك 
اتفاق غیر معقول و تا حدودي عجیب مواجه مي كند. سرداري 
كه از سه ناحیه بدن به س��ختي مجروح شده چگونه و با تأيید 
چه كسي عازم كشور بوسني مي شود. متأسفانه به جز اين  مورد 
كه كلیت حوادث داستان را تشكیل مي دهد، موارد و حوادث 
غیرمعقول ديگري هم به چشم  مي خورد كه مضمون و ساختار 

اصلي داستان را زير سؤال مي برد. 
ش��خصیت اول داس��تان، فرمان��ده گروهان ضرب��ت در برابر 
صرب هاس��ت. از طرفي در داس��تان با دو زاوي��ه ديد مواجه 
هس��تیم؛ داس��تان با زاويه ديد اول ش��خص از زبان س��ردار 
شروع مي ش��ود اما در ادامه ش��یوه روايت شخصیت اول قصه 
به دس��ت نويس��نده مي افتد و زاوي��ه ديد از اول ش��خص به 
س��وم ش��خص)داناي كل( تبديل مي ش��ود كه همین باعث 
ناهماهنگي در پرداخت داس��تان شده اس��ت. به جز زمان و 
سردار، رزمنده هاي ديگري هم هس��تند كه فقط نويسنده به 
نام آنها بسنده كرده و جز در لحظاتي، ديگر آنها را نمي بینیم. 
با همه اين تفاصیل نويس��نده در به تصوير كشیدن حوادث و 
درگیري بین رزمندگان  مس��لمان با صرب ها بسیار طبیعي و 
قابل لمس عمل ك��رده و اين خود از نكات بارز كتاب اس��ت. 

همچنین نثر و پرداخت داستان هم روان و يكدست است: 
»سردار چقدر دلش مي خواست گريه كند، اما دوست نداشت 
اش��كش روحیه  بچه ها را خراب كند. اين هم يكي از بدي هاي 
فرمانده بودن، بود. بقیه راحت گريه مي كردند و با اشك هايشان، 
پشت سر احمد آب مي ريختند تا زود برگردد. از زير قرآن كه رد 
شد، او را در آغوش گرفت و در گوشش گفت حاللم كن... سردار 
نتوانست كلمه اي حرف بزند. صورتش داغ شده بود. پلك هايش 
مي سوخت. پش��ت گوش هايش عرق كرده بود و دست هايش 

مي لرزيد. احمد را بوسید و راهي اش كرد...«.
كتاب »پرواز بر فراز ويوودينا« در 336صفحه و 14فصل توسط 

انتشارات قدياني منتشر شده است. 

   محمد صادقي
خواننده قطعه »آمدم  اي ش�اه پناهم بده« معتقد است 
كه اين كار بي عنايت امام رضا)ع( هرگز توليد نمي شد. 
قطعه خاطره انگیز »آمدم  اي ش��اه پناهم ب��ده« كه يادآور 
ارادت و عالقه به آستان مقدس حضرت رضا)ع( است، اين 
شب ها به مناسبت دهه كرامت از شبكه هاي مختلف راديو 
و تلويزيون پخش مي شود. در آستانه سالروز میالد سراسر 
نور و سعادت هشتمین اختر تابناك امامت و واليت حضرت 
رضا)ع(، اس��تاد محمدعلي كريمخاني، م��داح و خواننده، 
قطعه ماندگار »آمدم  اي شاه پناهم بده« درباره نحوه تولید 
اين قطعه خاطره انگیز به تسنیم گفت: ما براي تهیه اين كار 
به امام رضا)ع( توسل كرديم و كار را به صاحبش سپرديم. 
شايد حدود چهار س��اعت زمان برد تا اين قطعه كه شامل 
سه بیت است، آماده شود، البته من حدود پنج يا شش بیت 
را خواندم ولي همین سه بیت انتخاب و ماندگار شد. مدام 
مي خوانديم ولي كار درس��تي تهیه نمي ش��د و خودمان را 
راضي نمي كرد. انگار در جست وجوي گمشده اي بوديم تا 
اينكه آريا عظیمي نژاد بلند شد تا چاي بیاورد. من كه دلگیر 
شده بودم از اينكه تالشم به نتیجه نمي رسید، گفتم برويم، 
شايد لیاقت اين كار را نداريم. دلم گرفته بود و از اعماق قلبم 
آهي كشیدم، چون دلم خیلي سوخته بود از اينكه لیاقت كار 
براي امام رضا)ع( را نداش��ته ام. ناگهان حسي به من دست 
داد كه نمي توانم آن لحظه را توصیف كنم. حسي غريب بود 
كه متوجه شدم شايد اگر بار ديگر تالش كنیم، تالش ما به 

نتیجه برسد. 
كريمخاني ادامه داد: عظیمي نژاد را صدا زدم. شروع كرديم. 
اگر به خاطر داشته باشید من ابتداي شعر گفتم »آمده ام« 
و بار ديگر برگشته ام و ش��عر را تكرار كرده ام كه: »آمدم  اي 
شاه...« عظیمي نژاد دلش نمي آمد همان »آمده ام« از ابتداي 
ش��عر را حذف كند. معتقد بود هر چند با شعر هماهنگ و 
جور نیس��ت ولي تأثیري دارد كه نبايد ناديده گرفته شود. 
حس و حالي در همان خواندن آن لحظات بود كه ش��عر را 

اثرگذار كرد. 
وي درباره آشنايي با آهنگساز قطعه »آمدم  اي شاه...« گفت: 
يك بار يكي از اقوام و آشنايان آريا عظیمي نژاد فوت كرده بود 
و محمد اصفهاني از من خواست در مجلس فوت آن مرحوم 
حاضر ش��وم و مدح و مرثیه بخوانم. من هم قبول كردم. در 
همان مجلس بود كه با آقاي عظیمي نژاد آش��نا ش��دم. آن 

زمان گويا مؤسسه آفرينش هاي هنري آستان قدس رضوي 
از ايشان براي انجام برنامه و كاري دعوت كرده بود و او هم 
خواسته بود من هم در آن برنامه حاضر شوم و با آنها همكاري 

كنم. اين دعوت را به شوق امام رضا)ع( قبول كردم. 
كريمخاني افزود: يك بار به دفتر عظیمي نژاد رفتم. خواندن 
اين قطعه شعر »آمدم  اي ش��اه پناهم بده« را شروع كردم. 
حدود ساعت هشت بود و من تا ساعت12 شب همین طور 
پیوسته مي خواندم و تمرين مي كردم تا ببینیم كدام قطعه 
درست و مناسب تهیه مي ش��ود. در نهايت توسلي به امام 
رضا)ع( كرديم ت��ا اينكه همین قطعه اي كه مي ش��نويد و 
مشهور شده، تهیه شد. هر چه كه بود، عنايت امام رضا)ع( 

بود. 
اين خواننده و مداح پیشكسوت گفت: شعر مربوط به مرحوم 
استاد حبیب اهلل چايچیان است. اين شعر را من انتخاب كرده 
و به دفتر برده بودم تا براي امام بخوانیم، البته اين نكته را در 
نظر داشته باشید كه اگر قرار باشد براي اين خاندان مطهر و 
اهل بیت)ع( كاري انجام بدهید، بايد خود آن بزرگان عنايت 
كنند. اين درست است كه ما شعر و دستگاه آواز را انتخاب 
و تالش كرديم كار مناس��ب و درخوري تهیه ش��ود اما من 
هیچ گاه نمي توانستم به اراده و تصمیم خودم بگويم اين شعر 

را مي خواهم بخوانم يا حتماً اين نوع سبك اجرا كنم. 
استاد كريمخاني تأكید كرد: اين غلط است كه من ادعا كنم 
اين كار را انجام داده ام. اگر خود امام رضا)ع( عنايتي نداشته 
باشند، من كه س��هل اس��ت، بزرگ تر از من هم نخواهند 
توانس��ت كاري انجام دهند و خدمتي به اين آستان كنند. 
تعیین برنامه و تصمیم گیري بايد با خود اهل بیت)ع( باشد، 
چون قرار است براي خود ايشان كاري انجام بدهي، خودشان 

بايد اجازه بدهند و فرصتي براي خدمت تو فراهم كنند. 

امام حسين)ع(: 

از نشانه هاى نادانی، مجادله با غير 

اهل انديشه است.

»گزيده تحف العقول«

نويسنده كتاب »شيراز؛ يك شهر، سي ويك داستان«:

عنصر مكان در ادبيات ما كمرنگ است
بيشتر آثار خلق شده در ادبيات داستاني ما فاقد عنصر مكان 

هستند. 
محمد كش��اورز، گردآورنده كتاب »ش��یراز؛ يك شهر، سي ويك 
داستان« با بیان اين مطلب در شرح ش��كل گیري اين اثر به ايبنا 
گفت: همچنان  كه در مقدمه كتاب هم نوش��ته ام، ادبیات به ويژه 
ادبیات مدرن پُر است از شهرهاي داستاني؛ شهرهايي با نام و تاريخ 
و جغرافیاي مشخص كه درباره شان داستان يا رماني نوشته شده 
است، به  عبارت ديگر جغرافیاي آن شهر محل وقوع حوادث داستاني 
شده است، مثل دوبلین در آثار جیمز جويس يا متأخرتر استانبول در 
كتاب اورهان پاموك. اما نوشتن داستان يا رمان با محوريت انسان و 
شهر در ادبیات داستاني ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است. وي 
عنوان كرد: بیشتر آثار خلق شده در ادبیات داستاني ما فاقد عنصر 
مكان هستند. در ظاهر هم مشكلي ايجاد نمي شود. گويا اينطور جا 
افتاده كه خود داستان و تكنیك هاي به كار رفته مهم هستند و نه 
مكان داستان يا اينكه وقتي زبان داستان فارسي است و نويسنده 
آن هم ايراني، پیداست كه جغرافیاي آن هم ايران است. بله مي شود 
بدون به كارگیري عنصر مكان يا جغرافیاي مش��خص، داستان يا 
رماني را خواند و احساس كمبود هم نكرد اما قبول كنیم آن داستان 
يا رمان بي شك طعم و رنگ و بوي مكان مشخص را كم دارد. چطور 
مي شود داستاني فاقد مكان مشخص بنويسیم و براي مان فرق نكند 
محل وقوع آن شهر كرمان است با آن آب و هواي كويري و فرهنگ 
خاص يا رشت است با هوايي مرطوب و باراني و فرهنگي متفاوت؟ 
بايد قبول كنیم كاراكتر هر داستان تحت تأثیر محیط زندگي خود، 
نشو و نما پیدا مي كند و ساخته مي شود. اينكه جغرافیاي يك شهر 

محور مجموعه اي داستان هم بشود، سابقه داشته است. 
كشاورز در ادامه توضیح داد: جزو عاليق من هم بود كه مجموعه اي 
با محوريت شهر شیراز نوشته و منتشر شود. اين موضوع همزمان 
شد با پروژه فرهنگي بزرگي كه سازمان فرهنگي- هنري شهرداري 
شیراز در دست تهیه داشت و پیشنهاد مسئوالن اين سازمان منطبق 
بود بر عاليق من در مورد گردآوري داستان هايي با محوريت شهر 
شیراز. همچنین پرداخت حق تألیف به نويسنده هر داستان و خريد 
500جلد كتاب منتشر شده، حمايتي بود كه سازمان فرهنگي- 
هنری شهرداري شیراز از اين پروژه كرد. من طیف گسترده تري از 
نويسندگان را در نظر داشتم اما نظرم اين بود كه طیف گسترده اي 
از نويس��ندگان در اين مجموعه باشند. داس��تان هاي اين كتاب 
درباره ش��یراِز معاصر به معناي يك قرن اخیر است؛ ما از هدايت 
شروع مي كنیم تا نويسندگان نسل امروز. يعني از داستان »تخت 
ابونصر« مي رسیم به آثاري از نويسندگان جوان تر كه وقايع و حوادث 

داستانشان در شیرازِ نیمه دوم دهه 90 شمسي مي گذرد.

   ادبیات

    محمدصادق عابديني
»عروس يمن« نام كتابي اس�ت ك�ه به تازگي به 
همت انتش�ارات روايت فتح منتشر شده است. 
اين كتاب داس�تان زندگي زني به ن�ام »فاطمه 
مؤمني« است كه مسير زندگي اش او را با ماجراي 
قي�ام مردم يم�ن و مب�ارزه آنان ب�ا تجاوزگري 
آل سعود و همپيمانانش همراه كرده است. »زينب 
پاشاپور« كه پيش از اين با كتاب »بي تو پريشانم« 
وارد عرصه نويسندگي شده و در آن از همسرش 
كه ش�هيد مدافع حرم اس�ت، گفته بود، اين بار 
راوي »عروس يم�ن« اس�ت. وي در گفت وگو با 
»جوان« از اين كتاب و ادبيات مقاومت مي گويد. 
 »عروس يم�ن« دومين كتاب ش�ما در 
حوزه ادبيات مقاومت شده است، چقدر 
بر ش�كل گيري يك گفتم�ان جديد در 
عرص�ه ادبيات ام�روز ايران ب�ه  عنوان 

ادبيات مقاومت باور داريد؟
من نه  تنها به شكل گیري اين فضا باور دارم بلكه امروز 
با توجه به اتفاقات اخیر در منطقه مانند ظهور داعش 
و مقاومت هاي صورت گرفته و جنايت هايي كه به 
اس��م هاي مختلف در حق مردم مسلمان و مظلوم 
منطقه روا داشته مي شود،تقويت ادبیات و گفتمان 
مقاومت را يك ضرورت می دانم. جنايت هايي كه رخ 
مي دهد و واكنش ملت هاي مختلف از يك  طرف و از 
سوي ديگر شكل گیري چهره هاي جديد اين میدان 
و قهرماناني كه از دل مردم مقاوم ظهور كردند مانند 
حاج قاسم س��لیماني، ابومهدي المهندس و حاج 
عماد مغنیه كه كشورهاي مقاومت كم از اين چهره ها 
ندارند به طور ع��ادي گفتمان مقاوم��ت را تقويت 
مي كنند و از طرف ديگر زمینه سازي در كشورهاي 
مختلف فارغ از رنگ، نژاد و ملیت را كه در س��طح 
جهاني رخ  داده است مي بینیم كه مردم در مواجهه 
با ظلم س��كوت نمی كنند و راه مقاومت را ترجیح 
مي دهند و از طرفي ما ابزار بیان اين مقاومت را نیز 
داريم و جوانان باانگیزه اي كه با قلمشان مي توانند 
در اين عرصه نقش آفريني كنن��د و همه اينها كنار 
يكديگر مؤيد اين نیاز اس��ت كه ادبیات جديدي از 

گفتمان محور مقاومت متولد شود. 
 در كتاب »بي تو پريشانم« زندگي همسر 
شهيدتان را كه با بطن زندگي او آشنايي 
داشتيد به رش�ته تحرير درآورديد، در 
»عروس يمن« اما سوژه كاماًل در فضاي 
غريبي اس�ت، اي�ن غرب�ت و ناآگاهي، 

چالش آفرين نبود؟!
جداي از س��ختي هايي كه نگارش زندگي همسرم 

داش��ت ولي بي تو پريش��انم كتابي بود كه من با او 
زندگي كرده بودم و از بطن زندگ��ي خودم بود اما 
كت��اب دوم كتاب متفاوت��ي از همه نظ��ر از جمله 
فرهنگ، اتفاقات و حتي تجربه زيس��تي من كاماًل 
فضاي متفاوت و جديدي به شمار مي رفت و البته 
چالش آفرين بود و همین چالش يكي از انگیزه هاي 
من براي نوشتن كتاب و عالقه از بیان زنان مقاومت 
و فضاي مقاومت باعث شد كه خودم را محك بزنم 
و اينكه آيا اين توانمندي در من وجود دارد يا خیر، 
البته سعي كردم موانع موجود را يك امتیاز و فرصت 

تلقي كنم. 
 قهرمان كتاب مادري اصالتًا عربستاني 
و پدري عراق�ي و متولد قم اس�ت، اين 
ش�خصيت به  تنهايي يادآور جغرافياي 
شيعه است، چطور با خانم مؤمني آشنا 

شديد؟
شخصیت خانم مؤمني تلنگر و جرقه نوشتن كتاب را 
در من زد ولي آشنايي من با ايشان به  واسطه و عنايت 
همسرم بود كه در مراسمي كه خانواده هاي شهداي 
يمني حضور داش��تند صورت پذيرف��ت. ارتباط و 
كشش دوسويه بین من و ايشان باعث نوشتن كتاب 
شد و البته عالقه و پیگیري هايی كه داشتم و میل 
ايش��ان به عالوه زندگي پرفرازونش��یبي كه ايشان 
در حوزه مقاومت داش��ت، دست به دست هم داد تا 
عروس يمن شكل بگیرد و به رشته تحرير دربیايد. 

 يمن ب�ه داليل متعددي هن�وز در ذهن 
مردم ايران محل شناخته شده اي نيست، 
آيا »عروس يمن« مي تواند زمينه آشنايي 

را ايجاد كند؟
من خودم ت��ا قبل نگارش كتاب به ج��ز احاديث يا 
اخبار اتفاقات يمن خیلي آشنايي با مردم و فرهنگ 
يمن نداشتم، اگر چه تجربه زندگي در كشور عربي را 
داشتم اما خب آن فرهنگ بسیار دور بود و من سعي 
كردم از زاويه ديد راوي كتاب كه خودش قدم به قدم 
براي اولین بار در يمن حضور داشته، دلبسته آنجا 
شده و يمن را وطن خودش دانسته به يمن نگاه كنم. 
در گام نخست سعي كردم يمن را خودم بشناسم و 
بعد آنجا را به مخاطبان نشان دهم و در خالل تعريف 
داس��تان يك دورنمايي از م��ردم، فرهنگ و حتي 
مكان هاي ديدني يمن و نقاط مش��ترك بین مردم 
هر سرزمین را بیان كنم كه فكر مي كنم اين كتاب 
تا حدود زيادي فرهنگ مردم يمن را به مخاطبان 

شناسانده است. 
سانسور اخبار يمن در رسانه هاي منطقه 
به  واسطه فش�ار س�عودي ها چقدر در 

كم بودن ش�ناخت مردم اي�ران از يمن 
تأثير دارد؟

من فكر مي كنم فراتر از سانسور، يك بايكوت خبري 
درباره جريان مقاومت در حال اجراس��ت كه قطعاً 
نفوذ ثروت مقامات سعودي در اين زمینه بي تأثیر 
نبوده و نتايج مختلفي هم مي تواند داش��ته باشد و 
همین بي خبري عاملي اس��ت كه حتي دادخواهي 
براي مظلومان صورت نگیرد و چون احساس دوري 
مي كنیم، قطع��اً پیگیر اخبارش هم نمي ش��ويم و 
همین دوري باعث مي شود مردم يمن را نشناسیم. 
متأسفانه من كتابي را كه مس��تقیم به مردم يمن 
پرداخته باش��د، پیدا نكردم، از همین رو شايد بكر 
بودن موضوع، جديد بودن اتفاقات، مشخص نبودن 
جنگي كه كنار گوش��مان در حال رخ دادن است، 
بايكوت خب��ري و فش��ارهاي بین المللي مختلف 
همگي عاملي باشد كه ما در زمینه يمن اطالعاتي 

نداشته باشیم. 
 نظر خانم مؤمني درباره »عروس يمن« 

چيست؟
خانم مؤمني در سن كم ازدواج كرده و از ايران رفته 
و كش��ور يمن را به  عنوان موطن خودشان انتخاب 
كرده بودند و يك گرد فراموشي روي خاطراتشان 
نشس��ته بود، خیلي تالش كردم اي��ن گردوغبار را 
كنار بزنم و براي من تعريف كنند و به رشته تحرير 
دربیايد. اين بخش كار سختي بسیاري داشت، زيرا 
نمي خواستم خالف واقعیت چیزي را بیان كنم و از 
طرفي در حالي از تجربیات ايشان در مواجهه با يمن 
در حال نگارش بودم كه خودم آنها را نديده بودم، اما 
نكته مهم و مس��ئله اصلي كه بسیار نگرانم مي كرد 
آن بود كه آيا عروس يمن همان اتفاقاتي اس��ت كه 
در زندگي ايشان رخ  داده اس��ت يا خیر ولي وقتي 
ايش��ان كتاب را خواندند جمله ا ي گفتند كه همه 
نگراني هايم را برطرف كردند و ايش��ان گفتند، اين 
كتاب دقیقاً زندگي من است و خدا را شكر به فضل 
خدا و كمك امام زمان)عج( ايش��ان به  عنوان راوي 

كتاب راضي بودند. 
 مقاومت مردم يمن، مي تواند به  عنوان 
بخش جدي�دي از ادبيات مقاومت جاي 

خود را باز كند؟
مقاومت مردم يمن در برابر جنگ همه جانبه  اي كه 
در حال اتفاق افتادن است و ايستادگي و مقاومتشان 
با دس��ت خالي و صدالبته پیروز میدان شدنش��ان 
مي تواند جاي خ��ودش را در حوزه ادبیات مقاومت 
باز كند و تجربه هاي درخش��ان اين مردم مي تواند 
روايت ها و داستان هاي بس��یاري را تشكیل دهد. 
كشورهايي مانند نیجريه، پاكس��تان، فلسطین و 
بسیاري ديگر به نظرم جايشان در ادبیات مقاومت 
بسیار خالي اس��ت و بايد به آنها پرداخته شود و به 
نظرم تك تك اين ملت ها و مردم مقاومشان مانند 
قطعات پازلي هستند كه قرار گرفتنشان در كنار هم 
محور مقاومت و ادبیات مقاومت را تشكیل مي دهد. 
 به عرصه »ع�روس يمن« ب�ه زبان هاي 

غيرفارسي فكر كرده ايد؟
اين ايده از ابتدا بوده است و با ناشر و راوي نیز مطرح 
كرده ام و به اين نكته حی��ن نگارش نیز توجه كرده 
بودم و سعي ام بر اين بود كه از فرهنگ آنها دور نباشد 
و اين وسواس به اين دلیل بود كه اگر روزي به زباني 
غیر از زبان فارسي ترجمه شود، خیلي دور از فرهنگ 
مردمان يمن نباشد و امیدوارم در آينده نزديك اين 

اتفاق براي عروس يمن بیفتد.

در گفت وگوي »جوان« با نويسنده كتاب مطرح شد

 روايت »عروس يمن« 
از زندگي مقاومت و شهادت

     خبر

 با صدور بيانيه اي از سوي خانه كتاب 
و ادبيات ايران صورت گرفت

 دعوت از اصحاب فرهنگ و اهالي قلم
براي مشاركت حداكثري در انتخابات

خان�ه كت�اب و ادبي�ات اي�ران از اصح�اب فرهن�گ و اهال�ي قل�م و 
ك�رد.  دع�وت  انتخاب�ات  در  حداكث�ري  مش�اركت  ب�راي  انديش�ه 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي خانه كتاب و ادبیات ايران، اين مجموعه 
از اصحاب فرهنگ و اهالي قلم و انديشه براي مشاركت حداكثري در انتخابات دعوت 

كرد.  در متن اين بیانیه آمده است:
 فرهیختگان عزيز، اصحاب فرهنگ، و اهالي قلم و انديشه

ايران عزيز در دهه چهارم انقالب اسالمي در شرايطي سرنوشت ساز انتخاباتي را پیش 
رو دارد كه آينده و پیشرفت كشور در همه ابعاد و به تبع آن آسايش و آرامش تك تك 
افراد جامعه در گرو مشاركت در آن اس��ت و نیل به اين هدف از مسیر صندوق هاي 
رأي مي گذرد كه در آن تصمیم آحاد جامعه، سرنوشت كشور را براي سالیان آينده 
تعیین مي كند. بر اين اس��اس، خانه كتاب و ادبیات ايران به تأس��ي از بیانات رهبر 
معظم انقالب اس��المي )مدظله العالي( در خصوص ضرورت مشاركت حداكثري 
در انتخابات، از عموم مردم فرهیخته و عزيز ايران ب��زرگ به  ويژه اهالي قلم، كتاب 
و نشر به  عنوان الگوهاي فرهنگي جامعه و پیش��تازان حضور مؤثر و نقش آفرين در 
عرصه هاي سرنوشت ساز كش��ور، دعوت مي نمايد تا با حضور در پاي صندوق هاي 
رأي و دعوت همگان به مشاركت در انتخابات و انتخاب كانديداي اصلح، در تحقق 
و تقويت مردم ساالري ديني به عنوان يكي از اركان نظام مقدس جمهوري اسالمي 

ايران، رسالت اجتماعي خويش را همچون گذشته ايفا نمايند.«


